
 

RADYO TRAFİK’TE “MERT ERDOĞAN’LA YAZARIN DİLİNDEN”İN 

BU HAFTAKİ KONUĞU BAŞARILI OYUNCU CEYDA DÜVENCİ OLDU 

 

Türkiye’nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik; “Mert Erdoğan’la Yazarın Dilinden” 

programıyla kültür-sanat dünyasında yaşanan gelişmelerden önemli başlıkları 

ve birbirinden özel isimleri dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Radyo 

Trafik Marmara, İzmir ve Ankara ortak yayını ile gerçekleştirilen ve 3 yıldır 

aralıksız her Cuma saat 13.00’te radyo başındaki severleriyle buluşan 

programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Ceyda Düvenci oldu.  

Oyunculuğuyla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren ve yeni kitabı “Balköpüğünün 

Maceraları” için dinleyicilerle buluşan Düvenci, Radyo Trafik dinleyicilerine samimi 

açıklamalarda bulundu. Eylül ayından itibaren pandemi sürecini Bodrum’da geçirdiğini ve 

Mayıs ayına kadar Bodrum’da kalacağını söyleyen oyuncu “Çok zor, gergin ve yorucu bir süreç 

ancak hayatı devam ettirebilmek adına kendimize küçük mutluluklar çıkarttık. Her şey yolunda, 

güvendeyiz“ dedi. Düvenci, açıklamalarına yurt dışında hayranı olduğu yazar ve eğitmenlerin 

online derslerine katılarak eğitimler aldığını da ekledi. 

Bal Köpüğünün Maceraları Nasıl Başladı? 

Düvenci yeni kitabıyla ilgili: “Oyunculuk ve sunuculuk kariyerimin dışında 6 senedir ajanda 

tasarımı yapıyorum. Bunun yanında 4 sene önce çocuk kitabı yazarlığı sürecim başladı. Özel 

gereksinimleri olan bir çocuğum var, Melisa ile yaşadığım hayat yolculuğumuzda 

karşılaştığımız zorluklar, insanları bilgilendirme isteğini beraberinde getirdi. Özel ihtiyaçları 

olan çocuklara nasıl davranılması gerektiğini yetişkinlere anlatmanın mümkün olmadığı 

düşüncesiyle, çocuklara anlatmalıyım dedim. Yakın arkadaşlarımın da desteği ile denedim. 

Balköpüğü sürpriz kitap olarak çıktı. Ardından Balköpüğü bir maceraya çıksın diyerek kızım 

Melisa ile Balköpüğünün Maceraları’nı yazdık. Kitaplarda yazılan tüm hikâyeler gerçek.” dedi. 

Uncharted’ın Elena Fisher’ı Geri Dönecek mi? 

Ekranların sevilen yüzü Ceyda Düvenci, dünyada ilgiyle takip edilen ve Playstation için 

geliştirilen oyunlardan Uncharted’da Elena Fisher karakterine de sesiyle can verdi. 4 serilik 

oyunda Elena’yı çok severek seslendirdiğini ve çalışmayı da ilgi çekici bulduğunu belirten 

Düvenci: “Oyunun bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum, biz green box içinde oyunu 

oynayan oyunculara dublaj yaptık, 15 saat seslendirdik, benim için de farklı bir tecrübe oldu.” 

dedi. Oyunun son serisinde Elena karakteri Nathan ile evlendi ve çocukları oldu. Yeni serisi 

gelmeyeceği düşünülen oyunun beyaz perde uygulamasının gelmesi bekleniyor.  

 

 



Uncharted’da Seslendirme Yapmaktan Mutlu Olurum, Elena Çok Sevdiğim Bir Karakter! 

Filmde Nathan karakterini Spiderman‘ın başrol oyuncusu Tom Holland canlandırıyor ve film 

Nathan’ın gençliği ile başlıyor. Türkiye için oldukça önemli olan serinin oyunundaki 

performansıyla dikkat çeken Düvenci, “Filmde de Elena’yı seslendirmeyi çok isterim” dedi.  

Ajandanın İsmini Bilene 3 Kitap Birden Hediye!  

Mert Erdoğan ile Yazarın Dilinden programında her hafta dinleyicilere bir soru soruluyor. 

Doğru yanıtı veren dinleyicileri sürpriz hediyeler bekliyor. Bu programda haftanın sorusunu 

Ceyda Düvenci belirledi. “Yaklaşık 6 ay önce Serebral Palsili hastalara destek amacıyla 

hazırladığım ve hala devam ettirdiğim ajandamın adı nedir?” sorusunu dinleyicilere yöneltti, 

doğru yanıtı “Meli Melek Ajanda” olarak veren 3 dinleyiciye Ceyda Düvenci’nin kitapları hediye 

edildi.  

 

 


